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Introdução

A

o longo dos seus 60 anos de atividade, a ACEGE (até 1998
sob a denominação UCIDT – União Católica dos Industriais
e Dirigentes do Trabalho) manteve a fidelidade à sua missão
inicial de ser um movimento de pessoas, uma comunidade dinâmica
capaz de fortalecer a atuação dos líderes empresariais segundo critérios propostos pela doutrina social da Igreja, consolidando minorias
criativas e atuantes capazes de defender aquilo em que acreditam e,
assim, transformarem as empresas e a sociedade.
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O

nascimento da UCIDT confunde-se com a procura de José
Horácio de Moura no sentido de acolher e seguir a mensagem do Papa Pio XII, que «aproveitava todas as ocasiões
para fazer ressaltar os males da humanidade, indicando os caminhos
que os podiam anular»1. A residir na Suíça, devido ao seu doutoramento em Engenharia, Horácio de Moura aproveita todas as ocasiões possíveis para ir a Roma e ao Vaticano «respirar o mesmo ar que
respirava esse grande Papa»2 e aí conhece a UCID – Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti e o seu secretário-geral, Vittorio Vaccari, que
se tornará um elemento-chave para o nascimento da UCIDT em Portugal.
Com o apoio de Vittorino Vaccari, Horácio de Moura participa no dinamismo da UCID em Itália, conhece a UNIAPAC – União
Internacional das Associações Patronais Cristãs, constituída a 16 de
maio de 1931, e visita as associações congéneres em Itália, Bélgica,
Suíça, França, Alemanha, Holanda e Espanha. Finalmente, neste seu
percurso pela realidade do movimento cristão dos patrões europeus,
é recebido em audiência por Pio XII, no Vaticano, recebendo então a
confirmação do caminho a seguir3.

José Horácio de Moura, «Discurso de encerramento do I Simpósio da UCIDT,
1962» Empresa, n.º 4, junho de 1963. (Ver o Anexo 3.)
2
Idem, ibidem.
3
Idem, ibidem.
1
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1949

E

m 1949, regressa a Coimbra, onde procura os meios necessários para concretizar o projeto, preparando-se pessoalmente
para a missão que queria concretizar. É nessa procura que
conhece o jovem Pe. João Evangelista, capelão do Convento das
Carmelitas, em Coimbra, que virá a ser, nas suas palavras, «o padre
a quem devo tudo quanto de bom fiz desde então até hoje»4. O Pe.
João Evangelista será o assistente nacional da UCIDT/ACEGE durante
50 anos e um dos seus principais apoios.

N

esse mesmo ano, Horácio de Moura é novamente convidado para participar no Congresso da UCID em Roma, durante o qual o Papa Pio XII, na alocução aos delegados, faz um
apelo veemente a todos os presentes que consolida definitivamente
a sua decisão de concretizar a UCIDT: «Escutai hoje dos lábios do vosso pai e pastor um grito de alerta. Não podemos quedar-nos mais
perante um mundo que caminha, sem o saber, para rotas que levam
ao abismo almas e corpos, bons e maus, civilizações e povos»5.
Sobre a missão de cada cristão, refere, então, o Santo Padre
que devia ser dirigida sobretudo à consciência individual de cada um
e não às organizações enquanto tais, defendendo que «é preciso que
cada um lance no tapete da vida a sua contribuição para a obra gigantesca que Deus quis confiar-nos: cooperar na salvação dos outros»6.
José Horácio de Moura, «Discurso de encerramento do I Simpósio da UCIDT,
1962» Empresa, n.º 4, junho de 1963. (Ver o Anexo 3.)
5
Idem, ibidem.
6
Idem, ibidem.
4
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1950

E

stavam criadas as bases para, no encerramento do Ano Santo,
em setembro de 1950, na Praça de São Pedro, em Roma, Horácio de Moura e o Pe. João Evangelista serem confrontados
com o desejo do Papa Pio XII, transmitido por Monsenhor Aurélio
Signora e por Vittorio Vaccari, de ver constituída em Portugal uma
Associação de Patrões Católicos. Um desafio irrecusável, prontamente aceite e perante o qual ambos se comprometeram a tudo fazer
para o concretizar.

R

egressados a Portugal, deram os primeiros passos em Coimbra, com um pequeno grupo de empresários em que se destacavam Joaquim Sousa Machado e Vitorino Planas. Reuniam
todas as semanas no Convento das Carmelitas, em Coimbra, onde
Monsenhor João Evangelista era capelão e se encontrava em clausura a irmã Lúcia, vidente de Fátima. Este grupo foi essencial para
sistematizar as ideias e o desenvolvimento futuro da associação.

9

1952

E

m 1952, depois de muitos contactos, nomeadamente com os
bispos portugueses, é reconhecida a UCIDT – União Cristã dos
Industriais e Dirigentes do Trabalho, de forma provisória, por
D. Ernesto Sena de Oliveira, arcebispo de Coimbra. Estava assim constituída a associação «para travar uma luta no coração dos homens,
dos homens que são responsáveis no campo do trabalho»7, como
referiu o seu primeiro presidente.

U

m dos primeiros atos públicos da associação, de enorme
significado, ocorreu no dia 13 de outubro de 1952, em Fátima, no final da missa oficial da peregrinação aniversária da
aparição de outubro. Perante a multidão presente na esplanada do
santuário, o presidente da recém-criada UCIDT consagrou a associação a Nossa Senhora de Fátima, pedindo a sua especial proteção para
o caminho que estavam a iniciar. No final, o bispo de Leiria-Fátima,
D. José Alves da Silva, confidenciou aos presentes que «tudo o que
nasce em Fátima não morrerá sem ter produzido o seu fruto»8.

José Horácio de Moura, «Discurso de encerramento do I Simpósio da UCIDT,
1962», Empresa, n.º 4, junho de 1963, p. 79 (Anexo 3).
8
Referido por Monsenhor João Evangelista ao autor.
7
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1953

M

ercê de um espírito empreendedor, logo em maio de 1953
teve lugar em Coimbra o «Encontro Luso-Espanhol de Patrões Católicos», cujo encerramento se deu em Fátima. Tratou-se de uma das primeiras iniciativas da associação, que assim procurava acolher a dinâmica do movimento europeu de patrões cristãos.
A iniciativa mereceu da parte do Papa Pio XII uma mensagem de encorajamento e motivação: pela voz do secretário de Estado do Vaticano, o
Papa louvou a ação e aprovou o caminho da recém-criada UCIDT. Esta
mensagem surpreendeu os próprios organizadores e veio a ser confirmada por Monsenhor Montini, pro-secretário de Estado e futuro Papa
Paulo VI, ao escrever no seu ofício n.º 301 859, de 20 de junho de 1953,
que «foram felizes os resultados obtidos no I Encontro Luso-Espanhol»
e que depositava «as maiores esperanças no futuro da UCIDT».
Estes encontros luso-espanhóis realizaram-se anualmente até
1958, potenciando uma ligação internacional muito desejada perante
as realidades políticas portuguesa e espanhola.
Nestes encontros foi presença regular e impulsionadora D. António Ferreira Gomes, bispo do Porto, que desde o início acolheu a ideia
e foi um dos interlocutores do pensamento da nova associação9.

O

s primeiros anos da UCIDT foram intensos. Horácio de Moura definiu a associação como um «movimento social de empresários cristãos, uma força dinâmica ao serviço da justiça

Facto comprovado na correspondência trocada entre Horácio de Moura e
D. António Ferreira Gomes.

9
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económica e social e da ordem cristã da sociedade, uma associação
que pretende ser uma presença moral na sociedade»10. Optando
sempre por uma mensagem clara, desafiadora e que apelava à necessidade de cada um fazer a diferença com a sua atuação, dizia: «A
vitalidade de um país não se mede pelo número dos seus habitantes
mas pelo valor das suas elites […] não basta pagar o salário justo, o
operário deseja que se respeite a sua dignidade e se aprecie o seu trabalho. O problema social dos nossos dias é o problema do homem»;
«Cristo, o nosso chefe, não nos trouxe nem planos, nem fórmulas;
contentou-se em falar do Amor»11.

José Horácio de Moura em conferência realizada no Clube Tirsense na concentração anual da LIC no Porto, 1953. (Ver o Anexo 1.)
11
Idem, ibidem.
10
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1954

E

m janeiro de 1954, a UCIDT filiou-se na UNIAPAC, integrando
assim a companhia daqueles que tinham sido os seus modelo
e exemplo. Realce deve ser dado em todo este processo à relação com a UCID italiana e com o seu secretário-geral Vittorio Vaccari,
que, para além de ter apresentado o movimento de patrões católicos
a Horácio de Moura, transmitiu o desejo do Santo Padre de constituir
a associação portuguesa e foi sempre incansável no apoio e na amizade às direções com que contactou.
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1955-1959

O

I Encontro Nacional da UCIDT decorreu em Fátima a 16 de
outubro de 1955, coincidindo com a ampliação da presença da associação, para além de Coimbra, também às dioceses de Aveiro e do Porto, o que lhe conferiu a essencial presença
nacional para, em 1959, após uma longa reflexão e o debate sobre o
papel e a forma como a associação deveria ser assumida pela Igreja,
ter sido aprovado o decreto de constituição da UCIDT a nível nacional
pelo cardeal Cerejeira.
A ideia de este novo movimento ser agregado à dinâmica
da Ação Católica foi sugerida aos responsáveis da associação, à semelhança do que era habitual acontecer noutros países. No entanto,
procurando responder melhor à especificidade da associação e ao
seu projeto, foi decidido que a UCIDT fosse autónoma na sua ação,
comprometendo de forma mais clara os seus responsáveis. Esta reflexão levou à redação do artigo 3.º dos seus estatutos, segundo o qual
«no plano nacional a UCIDT adere ao secretariado económico e social
da Acção Católica, sem prejuízo da sua independência nos assuntos
de carácter profissional, económico ou social, da sua liberdade de acção na prossecução dos fins próprios e da responsabilidade dos seus
actos para efeitos civis».
A UCIDT foi assim reconhecida graças ao dinamismo demonstrado pelos seus associados, perante alguma contestação e desconfiança e com um enquadramento jurídico e canónico que lhe dava
autonomia na sua ação, mas onde a relação privilegiada com a Igreja
e o seguimento das suas orientação e doutrina social eram a regra.
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1962

C

om dez anos de atividade, em 1962, fruto do desenvolvimento constante das suas atividades e do aumento do número de núcleos regionais e de associados, é contratado
um secretário-geral a tempo inteiro, Eduardo Martins Silva, que virá
a incrementar significativamente a ação da UCIDT. Uma contratação
que só foi possível graças ao apoio financeiro de diversas empresas
e empresários, em que se destacam os 100 contos prontamente garantidos por Jorge de Mello que abriram o «livro de ouro» dos apoios.

A

profissionalização torna a associação mais atuante e as atividades sucedem-se nesse ano:

•

Em outubro de 1962, é publicado o n.º 1 da Empresa – revista de
temas económico-sociais12, com periodicidade bimestral, cujo primeiro diretor foi Joaquim Sousa Machado. Uma revista pioneira
no género que pretendia ser um instrumento de informação e
estudo sobre a realidade e as responsabilidades atuais dos dirigentes cristãos;

•

De 7 a 9 de dezembro, realiza-se no Porto o I Simpósio Nacional da UCIDT, por ocasião do 10.º aniversário da associação.
O simpósio versa sobre «O Empresário e o uso dos bens» e conta
com intervenções marcantes sobre a UCIDT e a sua missão, tendo
grande visibilidade pública e impacto na consolidação interna da
associação;

12

Ver o Anexo 2 (capa e editorial do n.º 1 da Empresa).
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•

É criado o Gabinete de Estudos Sociais, coordenado por Manuela
Silva, que procurava não só estudar a realidade da sociedade e da
economia, mas também prestar serviços aos associados e às suas
empresas;

•

Realizam-se de forma regular cursos de formação em gestão e
ciclos de conferências nos diferentes núcleos, procurando transmitir os valores nas práticas dos dirigentes.

Este conjunto de ações enquadra-se, segundo Horácio de
Moura, nas linhas centrais de intervenção da UCIDT: «Orientar os empresários nos seus deveres humanos e sociais, respeitantes às suas
funções como empresários; organizar um plano social que marque a
presença do conjunto dos seus aderentes, como uma força social autónoma, embora marchando paralelamente, a outras forças sociais;
sugerir, metodicamente, aos dirigentes da economia que é necessário que se interessem pelos problemas humanos que a evolução
social nos legou, e vai, sucessivamente, deixando à consideração do
mundo; preparar o ambiente entre empresários, para uma colaboração sincera com a classe operária»13.

José Horácio de Moura em conferência realizada no Clube Tirsense na concentração anual da LIC no Porto, em 1953 (Anexo 1).

13
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1965

E

m abril de 1965, realizou-se o III Simpósio Nacional da UCIDT
em Coimbra, sob o tema «O chefe de empresa perante as novas
mutações económicas e sociais em perspetiva». Das diferentes
intervenções destacaram-se a conferência de abertura de Jorge de
Mello (administrador da CUF) sobre «As novas responsabilidades do
chefe de empresa», e a de Valentim Xavier Pintado (na altura diretor
do Gabinete de Estudos Económicos do BPA), dois associados que
iriam marcar a vida da associação.

Fotografia de grupo na conclusão do III Simpósio Nacional da UCIDT, Via Latina, Universidade de Coimbra, 1965.
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A

o longo desses primeiros anos, a UCIDT, tal como era desejo profundo do grupo de fundadores, não descurou a sua
intervenção social fora do âmbito específico da empresa.
Entre diversas iniciativas realizadas, destacaram-se:
•

O desenvolvimento do MONAC – Movimento Nacional de Autoconstrução, desde 1954, e do PRODAC – Programa de Produtividade e Autoconstrução, em colaboração com a Cáritas de Coim-

Inauguração da primeira casa da MONAC no Bairro da Casa Branca, em Coimbra.
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•

•

bra. Uma iniciativa de grande envergadura que, para além de ter
ajudado a dar resposta ao gravíssimo problema habitacional dos
mais pobres nas décadas de 60 e 70, potenciou legislação governamental e a réplica deste modelo de autoconstrução em vários
pontos do País. Este programa teve na transferência de 1300 famílias moradoras em barracas na Quinta do Marquês de Abrantes
para casas pré-fabricadas uma das suas ações mais visíveis;
A criação, em Coimbra, do COC – Centro Operário Católico, que
procurou responder aos problemas dos operários desmontando
a ideia de que a luta de classes era o caminho para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e de empresas mais humanizadas;
As iniciativas sobre relações do trabalho nas empresas e legislação, bem como reuniões públicas com instituições da Igreja e
sindicais.

A

dinâmica gerada mostrava claramente que a UCIDT atuava
como um movimento social capaz de influenciar a economia e a sociedade e não apenas como um grupo de aprofundamento ou afirmação da Fé.
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1966

E

sta dinâmica associativa dos empresários envolvidos, então
liderados por João Simões de Almeida, levou a que o Papa
Paulo VI, em 1966, concedesse uma audiência à delegação da
UCIDT na Sala do Trono do Vaticano, mais uma vez graças ao apoio de
Vittorio Vaccari14. Durante a audiência, o Santo Padre teve uma inter-

António Luís Sousa Lara com o Papa Paulo VI no Vaticano, Novembro de 1966.

14

Ver UCIDT, No Caminho de Roma, 1967 (Anexo 4).
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venção marcante, na qual sintetizou as qualidades dos empresários
católicos, confirmando o ideário defendido pela associação. Disse
Paulo VI que «a Igreja espera dos chefes de empresa cristãos, entre
tantas qualidades que poderia enunciar, três que incluem mais ou
menos as outras: honestidade, competência e sentido social […]»15.
Paulo VI exortou a um reforço da intervenção da UCIDT no âmbito da própria empresa, apelando à honestidade e à competência

Visita do cardeal Cerejeira à sede da Rua Duque de Palmela a 1 de julho de 1966. Jorge Ferreirinha, Carlos Figueiredo Nunes, Joaquim de Sousa Machado, António Luís de Sousa Lara, João Simões de Almeida, cardeal Cerejeira,
José Pereira Athayde e Carlos Mascarenhas de Lemos.

Discurso do Papa Paulo VI na audiência concedida à UCIDT, in No Caminho
de Roma, 1967. (Ver o Anexo 4.)
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21

como primeiros vetores de atuação. No final da sua intervenção, o
Papa fez um último apelo à união na associação e, principalmente, à
Igreja: «Uma recomendação, que condiciona talvez o êxito de todas
as outras: sede unidos. Unidos como cristãos chefes de empresas
[…] unidos sobretudo à Igreja, sabereis acolher todas as suas diretivas em matéria social e procurareis ser os primeiros a pô-las em
prática»16.

IV Simpósio Nacional da UCIDT em Leiria no ano de 1968. Vittorio Vaccari, Olímpio Alves, governador civil de Leiria,
D. João Pereira Venâncio, João Simões de Almeida, presidente da Câmara de Leiria, António Luís Sousa Lara.

Discurso do Papa Paulo VI na audiência concedida à UCIDT, in No Caminho
de Roma, 1967. (Ver o Anexo 4.)
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22

1970

A

nimados por esta confirmação do caminho percorrido, os
dirigentes da UCIDT reforçaram a sua atividade e em 1970 a
realidade da Associação era a seguinte:

•

Tinha 285 associados, organizados em quatro núcleos regionais
(151 em Lisboa, 24 em Coimbra, 86 no Porto e 24 em Aveiro, onde
tinha iniciado as suas atividades nesse ano), para além de delegados noutras cidades e no então Ultramar;

•

Mantinha uma ligação forte com a UNIAPAC, um espaço desafiante e inspirador, tendo realizado em Sesimbra, entre 2 e 4 de
outubro, o Conselho Internacional de Delegados com a presença
de 16 associações, durante o qual António Sousa Lara assumiu
um lugar no Comité de Direção;

•

Internamente, apostava no desenvolvimento pessoal e integral
dos seus associados, procurando oferecer, a par da formação na
doutrina cristã, meios sistemáticos de reflexão sobre a realidade
e a gestão, realizando nesse sentido um amplo conjunto de sessões de formação, jornadas de estudo e simpósios sobre os mais
amplos temas empresariais e tendo mesmo lançado, em julho de
1970, o CADE – Centro de Aperfeiçoamento de Dirigentes de Empresas, que funcionou em Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto com
diversos cursos, mantendo-se ativo até 1974.

P

aralelamente a toda a atividade referida, a UCIDT, com base
na reflexão que ia efetuando, afirmava com coragem os seus
valores e a sua análise da realidade. Isso mesmo aconteceu,
por exemplo, nas Jornadas do Alvor, a 23 de fevereiro de 1969, onde,

23

nas conclusões finais, depois de um amplo debate, reclamou, de forma fundamentada e com base na doutrina social da Igreja, «o direito
à greve, depois de esgotados os meios de articulação da justiça das
questões empresariais», tendo estas mesmas conclusões sido publicadas.
A UCIDT procurava assim ser uma referência para a sociedade portuguesa, defendendo a doutrina da Igreja aplicada à empresa,
mas sem se envolver, como associação, na vida política ativa.

24

1974

E

sta mesma postura é comprovada, segundo notícia do Diário de Lisboa do dia 25 de abril de 197417, pela marcação para
junho de uma conferência, no Hotel Altis, em Lisboa, sobre o
tema «A empresa face à contestação». Uma conferência que acabou
por ser adiada três meses para, com o apoio da consultora McKinsey, realizar um amplo conjunto de reuniões e um estudo sobre alternativas e potenciais vias de ação para os dirigentes de empresas,
denominado «Democracia industrial, que estilo em Portugal?»18. Um
estudo que procurou identificar as questões prioritárias da ação, ver
como outros países abordaram situações semelhantes e lançar possibilidades de ação para os dirigentes de empresas. No fundo, uma
tentativa de ajudar os associados a posicionarem-se perante a revolução que o País vivia e a intervirem na definição do modelo económico a seguir pelas empresas e pelo País.
Este estudo foi a base da reflexão dos colóquios realizados
em setembro em Lisboa, que contaram com intervenções do cardeal
D. António Ribeiro, Luís Barbosa, Fernando Magalhães Crespo e Leonardo Ferraz de Carvalho, entre outros.

Ver fotografias nas páginas seguintes.
O estudo foi apresentado pela McKinsey em junho e pode ser encontrado
no Arquivo da ACEGE.

17
18

25

Diário de Lisboa (25 de Abril de 1974), com notícia sobre a conferência promovida pelo UCIDT..
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1975

E

m 1975, as atividades da UCIDT reduziram-se substancialmente: muitos dos seus associados foram obrigados a deixar o País,
perdeu-se a sede, obrigando a uma mudança da Rua Duque
de Palmela para o Mosteiro de São Vicente de Fora durante a qual
grande parte do recheio foi desviado por colaboradores da associação.
No entanto, alguns elementos mantiveram-se fiéis aos encontros da associação, iniciando almoços regulares no Mosteiro de
São Vicente de Fora e depois na Igreja de São Nicolau, muito frugais
na forma mas plenos de conteúdo, durante os quais, na presença
de palestrantes convidados, foram debatendo os grandes temas
que preocupavam os empresários e gestores na época revolucionária.
Nesses encontros, foi presença marcante e inspiradora Monsenhor João Evangelista.

N

a preparação do Natal de 1975 vários associados, denominados «grupo de associados empenhados na reativação do
movimento», escreveram uma carta aberta19 onde analisavam os problemas que estavam a ser criados em Portugal e defendiam que a sociedade sem classes era uma utopia profética. Nesse
sentido apelavam à cooperação como forma de agir em contraste
com a luta de classes e, citando Frank Buchman, defendiam que «a

19

Carta de 22 dezembro de 1975. (Ver o Anexo 5.)
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transformação do mundo passa pela tua própria transformação»,
que para as novas tarefas são precisos «homens novos», «homens
renovados; crentes para não se perderem; honestos para não se
prostituírem e darem à Vida o que da Vida receberam; competentes
para se situarem ao nível de senhores do mundo e construtores do
seu progresso»20. Um profundo apelo ao empenho na reativação do
movimento que não podia morrer e que, graças a um conjunto de
corajosos associados, não morreu.

20

Carta de 22 dezembro de 1975. (Ver o Anexo 5.)
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1978

E

m maio de 1978, num esforço de renovação da UCIDT liderado
pelo novo presidente, Pedro Teixeira Duarte, foi elaborado o
documento intitulado Bases de Orientação21, que teve em conta a estratégia para atuar na conjuntura social em que se vivia e que
criou as bases para o relançamento da associação. Um documento
duro e motivador em que se afirma, por exemplo, o seguinte: «Homens de empresa nesta hora de desafio à capacidade organizativa
de convivência ao nível das empresas […] não podem responder
com silêncio conivente, com a apatia covarde, com o medo irresponsável, antes pelo contrário, têm de assumir corajosamente o seu
papel, reafirmando a sua esperança no porvir, atendendo a critérios
éticos e cristãos na actividade socioeconómica, cuja expressão, clara
e útil, se identifica com a Doutrina Social da Igreja»22. Um apelo determinado para uma intervenção difícil, mas necessária.
Nesse documento fazia-se ainda um apelo à efetivação de
uma «economia concertada», defendendo a necessidade da concertação social nas empresas, de uma maior abertura das empresas
aos trabalhadores e de uma nova forma de gestão baseada na doutrina social da Igreja. O texto evidencia ainda as duas vertentes de
fundo da associação: por um lado, o apelo pessoal à ação dos seus
membros e dos líderes empresariais e, por outro lado, a afirmação
de princípios e a procura de soluções para as questões essenciais da
economia e da sociedade.

21
Documento «Bases de orientação UCIDT – documento de trabalho, maio
de 1978». (Ver o Anexo 6.)
22
Ibidem.
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1980

E

m 1980, nas Jornadas de Estudo sobre «Transformações e Mudanças» que tiveram lugar no Hotel Montechoro, em Albufeira, Pedro Teixeira Duarte, presidente da direção, defendia que
«no rescaldo do conflito encontram-se os patrões, empresários e dirigentes, dum modo geral, em estado de alta tensão, com atitudes
de defesa, expectativa ou desânimo em consequência das perseguições e injustiças sofridas […]. É exactamente à luz da Doutrina
Social da Igreja que a UCIDT se propõe contribuir para o equilíbrio

Encontro da UCIDT em Montechoro, em abril de 1980. Pe. João Evangelista, António Luís Sousa Lara, D. Serafim
Ferreira da Silva, Carlos da Mota Pinto, António Mardel Correia.
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da ordem social e económica, estimulando a consciência da dignidade da pessoa humana, do valor do trabalho, da profissão e da
técnica, congregando pessoas, agindo com responsabilidades de
criação e direcção de empresas, e outras interessadas na resolução
dos problemas do trabalho. […] Os últimos anos foram portanto
de grande provação para empresários e trabalhadores, e se é certo
que o sofrimento teve por vezes aparência de um flagelo imerecido,
aos cristãos que trabalham não passou despercebida a grande lição
que Deus entendeu dar-lhes e o apelo à renovação que nela está
implícita […]. Agora o nosso dever é permanecermos – mas transformados e renovados»23.
Como é notório, encontramos nesta passagem a determinação de sempre e a forma típica de a UCIDT atuar na economia, potenciando a responsabilidade pessoal e social de verdadeiros líderes empresariais cristãos, assente nos princípios da doutrina social da Igreja.

Pedro Teixeira Duarte, palavras de abertura nas jornadas de estudo «Transformações e mudanças – 1980». (Ver o Anexo 7.)
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1983

A

presidência de António Mardel Correia, iniciada em 1983,
teve o enorme mérito de garantir a continuidade da UCIDT,
assegurando a fidelidade à sua missão. Numa conjuntura
económica muito difícil, que implicou a intervenção do FMI e na qual
muitos associados ainda tentavam adaptar-se à nova realidade social
criada pela revolução de abril, a associação conseguiu manter a sua
atividade, embora com uma capacidade de atuação mais limitada,
estabilizando o número dos seus membros em torno dos núcleos de
Lisboa e Porto, que mantiveram sempre a sua atividade. Ao longo
desses anos foram idealizadas novas propostas de ação, sistematizaram-se as responsabilidades e a organização da UCIDT para ser capaz
de responder aos novos desafios. Por exemplo, estudou-se a possibilidade de desenvolver reuniões de equipas mensais, com cerca de 10
pessoas capazes de acompanhar a formação dos seus membros, mas
também de serem espaços de entre-ajuda profissional ou de reflexão
e estudo sobre temas atuais24.
Dando continuidade à ligação e à participação ativa na
UNIAPAC, a UCIDT fez, por intermédio do seu presidente, uma comunicação no XVIII Congresso Mundial de 1989, em Itália, sob o
tema «Valores cristãos – valores de empresa».

24

Documento interno de junho de 1983.
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1995

A

tomada de posse, em 1995, de uma nova direção nacional
presidida por João Alberto Pinto Basto, que tinha acabado de
deixar a presidência da Vista Alegre, marcou decisivamente a
renovação da associação. Assumindo a importância do legado da UCIDT,
decidiu-se inovar e encontrar um novo espaço de atuação. Este processo teve início com um curso sobre a doutrina social da Igreja orientado
por Monsenhor João Evangelista e destinado aos membros da direção.
Refletindo essa nova realidade foi inaugurada uma nova sede
na Rua Pe. Luis Aparício, vinte anos depois do encerramento compulsivo da sua antiga sede, e no seu secretariado a ACEGE passou a
contar com o apoio de Mafalda Lacerda e Maria Armanda Grant.

Inauguração da nova sede na Rua Padre Luís Aparício, em Lisboa, com João Alberto Pinto Basto e João Paulo
Castelo-Branco, 1995.
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1997

F

oi mais uma vez junto da UNIAPAC, como tinha sido no seu
início, que a UCIDT foi buscar a inspiração, a força necessária e
a certeza de que havia um amplo caminho a percorrer. Com o
apoio do seu presidente, o espanhol Domingos Sugraynes, a UCIDT
retomou a sua participação, através da presença marcante de Bruno Bobone, nas reuniões do board internacional e esteve presente,
com delegações mais alargadas, nos encontros mundiais, ganhando
noção do dinamismo e da forma de atuar de outras associações congéneres.

VII Congresso Latino-Americano da UNIAPAC (Canela, 19 a 21 de outubro de 1997 – Brasil), com João Alberto Pinto
Basto, Jorge Costa (ADCE Uruguai), Domingos Sugraynes (presidente da UNIAPAC) e Bruno Bobone.
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1998

C

om essa renovada vontade e depois de uma profunda reflexão interna e com as entidades eclesiais, na pessoa de
D. António Marcelino, bispo de Aveiro e responsável pela
Comissão Episcopal dos Leigos, são aprovados os novos estatutos,
em Março de 1998, na assembleia-geral realizada em Fátima no Hotel
dos Três Pastorinhos e presidida por Ruy de Lacerda. É então que se
concretiza a mudança de denominação da UCIDT para ACEGE.
Nesta assembleia é também escolhida uma nova imagem institucional que irá sustentar uma dinâmica capaz de inverter a tendência de envelhecimento e de algum desânimo dos seus membros.

Assembleia-Geral Constitutiva da ACEGE, Fátima, 7 de março de 1998.
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A

ACEGE começa, assim, uma etapa de crescimento, que tem
o seu primeiro grande momento na realização do congresso lusófono sobre «Desenvolvimento e pessoa humana», de
17 a 19 de setembro de 1998, na cidade de Coimbra25. Reunindo um
amplo conjunto de empresários que tiveram então o seu primeiro
contacto com a ACEGE, sendo esse o corolário do primeiro impulso
organizativo trazido pela direcção presidida por João Alberto Pinto

Intervenção do presidente da ACEGE na abertura do Encontro Lusófono em Coimbra, dezembro de 1998.

As intervenções deste congresso estão publicadas em livro editado pela
ACEGE em 2000, (Ver Anexo 9 – Mensagem de Boas-vindas João Alberto Pinto Basto).
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Basto, bem como o sinal para a comunidade empresarial da existência e da vontade de atuar da recém-criada ACEGE. Um sinal que foi
continuado pela regularidade dos almoços mensais na Rua dos Douradores, em Lisboa, onde, para além do prestígio e da credibilidade
dos palestrantes, se foi impondo até aos nossos dias o «arroz de pato
do Augusto» e a mousse de chocolate.

Almoço na Rua dos Douradores, em Lisboa.
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2001

P

or sugestão e impulso de Alexandre Soares dos Santos,
transmitidos num pequeno-almoço no Hotel Ritz em 2001,
a ACEGE decidiu assumir de forma clara o seu espaço de intervenção na defesa dos valores no mundo empresarial. Nesse sentido foi criado o Conselho de Patrocinadores, o qual, por ser constituído por empresários de referência, credibilizou a ACEGE, alargou
o âmbito do seu pensamento, a sua capacidade de ação, e garantiu
o financiamento da sua atividade. O Conselho de Patrocinadores foi
inicialmente constituído pelo Alexandre Soares dos Santos, António
Gonçalves, Artur Santos Silva, João Alberto Pinto Basto, Jorge Jardim
Gonçalves, José Goes Ferreira, José Luís Nogueira de Brito, José Roquette, Ludgero Marques, Manuel João Alves Ribeiro, Manuel Braga
da Cruz, Pedro Maria Teixeira Duarte, Ricardo Salgado, Vasco de Mello
e Vasco Quevedo Pessanha.
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2002

A

constituição do Conselho de Patrocinadores permitiu à
ACEGE ganhar uma nova dinâmica e voltar a ter, em permanência, um secretário-geral em regime profissional, Jorge
Líbano Monteiro. Neste novo contexto, teve lugar nos dias 20 e 21
de setembro de 2002, no Centro Cultural de Belém, um memorável
congresso sob o tema «A globalização, o desenvolvimento e a ética»
que reuniu mais de 800 pessoas na sessão inaugural26.

Congresso Nacional da ACEGE, setembro de 2002.

As intervenções deste congresso estão publicadas em livro editado pela
ACEGE em 2003.
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E

m dezembro de 2002, e depois de 50 anos de serviço à UCIDT/
/ACEGE, Monsenhor João Evangelista entregou a assistência
espiritual ao Pe. Mário Rui Leal Pedras, pároco da Igreja de São
Nicolau, que já vinha a acompanhar o núcleo de Lisboa há vários anos.
Foi o fecho de uma longa e marcante assistência espiritual que, com
sabedoria e coragem, nunca vacilou, esteve sempre presente e, perante as dificuldades, soube motivar os membros e dirigentes a olharem
com profundidade para a missão específica do trabalho que realizavam em união a Cristo e à sua Igreja27.

F

ace ao impacto do congresso realizado e sob a sugestão de
José Roquette na reunião do Conselho de Patrocinadores de
17 março de 2003, foi aprovado o desenvolvimento de um Código de Ética para os empresários e gestores portugueses. Foi então
constituído um grupo de trabalho coordenado por José Roquette e
composto por António Lobo Xavier, António Pinto Leite, João Luís
César das Neves, José Manuel Moreira, Mário Pinto e Jorge Líbano
Monteiro. O seu objetivo era elaborar um texto-base do código para
discussão com os associados e a comunidade empresarial.
Na génese da decisão de elaboração de um Código de Ética
estiveram dois objetivos: sistematizar e aplicar na prática a doutrina
social da Igreja à realidade das decisões de cada líder empresarial e
criar um movimento de opinião capaz de questionar diversas atuações sem ética assumidas com naturalidade pelo sistema económico,
modificando, dessa forma, a cultura empresarial.
Ver Anexo 10 – Intervenção de Monsenhor João Evangelista no almoço de homenagem em Lisboa, Dezembro de 2002.
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2004

D

epois de um amplo trabalho, foi apresentada a versão-base
do código, no dia 12 de maio de 2004, no Hotel Tivoli. Na
apresentação, José Roquette referiu que «na formulação
do Código de Ética, aqueles que colaboraram neste projecto vão ao
encontro desta necessidade de transformar a empresa através dos
Homens e afirmam claramente as suas origens e os valores que partilham, os quais são, no essencial, os valores da ACEGE como associação cristã de empresários e gestores. Assumimos, por isso, as nossas
origens e reafirmamos a nossa fidelidade à Doutrina Social da Igreja.

Lançamento do Código de Ética, a 12 de maio de 2004, no Hotel Tivolli, com Jorge de Mello, Jorge Jardim Gonçalves, José Roquette e Carlos Tavares, ministro da Economia.
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No entanto, os valores éticos que assumimos são valores universais,
são valores que nenhuma condição religiosa pode assumir como sua
propriedade28.
Não há empresas éticas, há empresas onde pessoas éticas,
onde empresários e gestores éticos, transmitem uma dimensão ética. […] Assumimos também, com toda a humildade, que estamos
somente a iniciar um projecto, que este é um primeiro contributo
para se chegar a uma forma mais definitiva e consensual de um código de ética para empresários e gestores»29.

Sessão inaugural do Congresso Nacional da ACEGE, outubro de 2004.

Publicado na Carta da ACEGE de dezembro de 2005.
Intervenção de José Roquette na apresentação do Código de Ética, Hotel
Tivoli, 7 de maio de 2004, publicada na Carta da ACEGE em dezembro de 2005.

28
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Desde o lançamento e durante um ano, foi desenvolvido
um amplo debate com diferentes personalidades do mundo empresarial português que terminou com a realização de um congresso, nos dias 8 e 9 de outubro de 2004, no Centro Cultural de Belém, sobre o tema «Ética: factor de realização e progresso», o qual
reuniu cerca de 900 pessoas na sessão inaugural e contou com
intervenções de grande qualidade que foram editadas em livro
pela ACEGE.
No congresso foram presenças marcantes o Professor João
Luís César das Neves, que acompanhou todos os grandes momentos de reflexão da nova ACEGE, e o Professor Marcelo Rebelo de
Sousa, que fez neste congresso a sua primeira intervenção pública
após a mediática saída de comentador de uma estação televisiva.
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2005-2006

E

m 2005, foi aprovado o Código de Ética, apresentado num
almoço muito concorrido no Hotel Tivoli, tendo como palestrante Paulo Teixeira Pinto, na altura presidente do conselho
de administração do Banco Millennium BCP. A adesão ao código foi
crescente e, em pouco tempo, tinha sido assinado por mais de 1000
líderes empresariais e assumido como um referencial de valores e de
critérios a aplicar por cada um nas suas organizações. Um código de
empresários e gestores que querem percorrer um caminho de santidade, e não um código «para santos».
Este mesmo código e as assinaturas originais foram entregues no dia 4 de abril de 2006 no Vaticano ao Papa Bento XVI, por
João Alberto Pinto Basto, num sinal de comunhão e de entrega da

João Alberto Pinto Basto entrega o Código de Ética a Sua Santidade o Papa Bento XVI, na audiência-geral
de março de 2006.
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ação dos líderes empresariais e da ACEGE à Igreja. A este momento
assitiram mais de 40 associados da ACEGE que se deslocaram a Roma
em peregrinação para acompanhar a entrega.

D

esde essa data, a ACEGE tem continuado a aprofundar o tema
da ética e vindo a introduzir, com cada vez maior clareza, na
sua atividade o ponto central da ética cristã: o mandamento do
Amor, que traz o sentido à vida e é a dimensão que toca o coração dos
empresários. Esta novidade ficou patente no discurso de António Pinto
Leite: «A ética cristã não se confunde com seriedade. A ética cristã vai
bem mais longe. A raiz da ética cristã é o amor e por isso implica mais
do que ser sério, mais do que ser competente e íntegro. […] Mais: o
critério evangélico de amor ao próximo é o melhor critério para uma
gestão ética das empresas. Significa tratar o outro como gostaríamos
de ser tratados se estivéssemos no lugar dele. É assim que um responsável empresarial deve olhar para um trabalhador, é assim que deve
olhar para um acionista, ou para um fornecedor ou para a comunidade
que o envolve. O critério do amor ao próximo é um critério nuclear e
extraordinariamente eficaz para uma gestão empresarial cristã»30.

O

desenvolvimento da ACEGE foi acompanhado por uma
cada vez maior integração no dinamismo da UNIAPAC,
tendo Bruno Bobone assumido, em nome da associação, a

Intervenção de António Pinto Leite na tomada de posse da Direção Nacional, Igreja de São Nicolau, 15 de abril de 2010.
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vice-presidência mundial e a presidência da UNIAPAC Europa no triénio de 2004 a 2006. No final desse mandato, a ACEGE realizou em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, o XXII Congresso Mundial da UNIAPAC, sob o tema «Empowering business leaders to serve mankind in
the modern world», no qual participaram cerca de 500 empresários
e gestores mundiais. Para acompanhar o desenvolvimento do congresso e o crescimento das atividades da associação, Gonçalo Corrêa
d’Oliveira juntou-se à equipa profissional da ACEGE.

XXII Congresso Mundial da UNIAPAC, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em maio de 2006.
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2007-2009

E

m 2007, tomou posse uma nova direção nacional com o
principal desígnio de iniciar a implementação de um novo
ciclo estratégico, aprovado em Conselho de Patrocinadores,
em finais de 2006, capaz de lançar decisivamente o crescimento
quantitativo e o desenvolvimento qualitativo da ação da ACEGE
na sociedade portuguesa. Esta estratégia assentava em três eixos
fundamentais: crescer em número de associados, rejuvenescendo
geracionalmente a associação e aumentando a sua representatividade no País; apostar numa maior proximidade com os associados,
criando redes de informação credíveis e alternativas; realizar uma
obra social que se pudesse afirmar como um sinal da presença da
ACEGE no terreno.
Foi a partir desta nova aposta e com o inestimável contributo
do seu novo assistente nacional, o Pe. Mário Rui Leal Pedras, que a
ACEGE foi desenvolvendo novas iniciativas e estendeu as suas ativi-

Reunião do Conselho de Patrocinadores na sede da Sociedade Central de Cervejas, 14 de maio de 2007.
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dades a diferentes áreas e projetos. Essa ação só foi possível graças ao
apoio pro bono de empresas de referência, como a McKinsey, a Accenture e a Deloitte, as quais permitiram que estes projectos fossem concebidos e desenvolvidos com excecional qualidade.

E

ntre essas áreas e esses projetos destaca-se a criação, em 2007,
do Portal VER – Valores, Ética e Responsabilidade, com uma linha editorial fundamentada nos valores defendidos no Código de Ética da associação, visando a promoção e a defesa da ética e
da responsabilidade social das empresas e dos gestores. Um portal
on-line que abriu as portas do mundo virtual à ACEGE, graças à dedicação de Nuno Brito, João Pedro Tavares e José Roquette.

Lançamento do VER na ACL, com José Roquette, António Barreto e José Manuel Fernandes, 20 de novembro de 2007.
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O Portal Ver, com uma presença semanal por e-mail junto
dos associados e uma ampla comunidade virtual, tornou-se uma
referência de relevo no tratamento de temas relacionados com valores éticos e responsabilidade empresarial.
Refira-se, igualmente, a constituição de uma sociedade de
capital de risco, a Bem Comum, destinada a combater o desemprego
de pessoas com mais de 40 anos com curriculuns qualificados, através
do fomento do empreendedorismo. Uma iniciativa inovadora construída graças à vontade de muitos, em especial de Vasco de Mello,
João Talone e Paulo Teixeira Pinto; e que foi desde o início liderada
por Nuno Fernandes e Thomaz.

Constituição da sociedade Bem Comum, no dia 7 de janeiro de 2010, na sociedade MLGTS.
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Destaque merece também o projeto de apoio à Igreja «Projeto Igreja», que visa colocar a ACEGE à disposição da reestruturação da
Igreja e das paróquias, para libertar os sacerdotes do trabalho administrativo, dando-lhes a oportunidade de se dedicarem ao seu trabalho pastoral. «A Igreja Católica é a maior história de Amor em Portugal. Queremos amar a Igreja, pedimos que a Igreja se deixe amar»
– assim colocou a ACEGE esta sua disponibilidade de serviço à Igreja.
Referência ainda deve ser feita às peregrinações à Terra Santa
da ACEGE com orientação espiritual de D. Manuel Clemente e organização de Rui Corrêa de Oliveira, iniciadas em 2007 com o objetivo
de propôr uma experiência de encontro com Cristo na terra onde Se
revelou e nas quais participaram mais de 200 associados.

Participantes na peregrinação junto à Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, Fevereiro de 2007.
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N

o contexto desta dinâmica, a ACEGE viu o seu número de núcleos regionais crescer de forma significativa nos últimos tempos, inicialmente em Vila Real, Braga e Bragança, com o apoio
de Jerónimo Espírito Santo, estando agora presente em 15 núcleos regionais com atividades correntes. Em 2009, a ACEGE atingiu o seu associado n.º 1000, uma jovem gestora, simbolizando dessa forma o rejuvenescimento geracional e o apelo a mulheres com funções empresariais.

E

m fevereiro de 2009, uma delegação da ACEGE deslocou-se a Luanda para testemunhar a constituição da sua congénere angolana: a ACGD – Associação Cristã de Gestores e

Primeira sessão do núcleo Vila Real, que marcou o início da expansão geográfica da ACEGE.
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Dirigentes, a cuja constituição tinha prestado apoio. Na saudação
que fez na cerimónia oficial, Jorge Líbano Monteiro referiu que «a
presença da ACEGE nesta Assembleia da ACGD transforma-se num
convite empenhado para que trabalhemos juntos, aprendamos uns
com os outros, aumentando o valor da nossa acção enquanto Associações de Gestores e Dirigentes que gostam de ter no Cristianismo
e na Igreja Católica a sua expressão de identidade». No âmbito desta visita, foi assinado um protocolo de colaboração entre a ACEGE
e a ACGD, procurando um enriquecimento mútuo e beneficiando de um intercâmbio de experiências entre as duas associações.
Na mesma ocasião a ACEGE apadrinhou a entrada da ACGD na
UNIAPAC.

Delegação da ACEGE (Jorge Líbano Monteiro e Armindo Monteiro) com Zeferino Estevão Juliana (presidente da
ACGD), na constituição da ACGD em Luanda, em fevereiro de 2009.
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E

m abril de 2009, a ACEGE realizou o seu IV Congresso Nacional sob o tema «Empresários e gestores: missão e valores
perante os desafios de hoje». Num contexto conturbado e
de crise profunda, foi sua intenção criar um espaço de reflexão de
referência, bem como um período para cada um encontrar pistas,
orientações e consensos capazes de ajudar a olhar com confiança
e firmeza para os tempos futuros, tendo sempre presentes aqueles
que maiores dificuldades enfrentam.
O reconhecimento da ACEGE ficou evidenciado na sessão
de abertura, que contou, de forma inédita, com a presença conjunta do Presidente da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, do
Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, e do Presidente da
Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.

Congresso 2009 – «Empresários e Gestores: Missão e valores perante os desafios de hoje», sessão de abertura
na UCP.
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e firmeza para os tempos futuros, tendo sempre presentes aqueles
que maiores dificuldades enfrentam.
O reconhecimento da ACEGE ficou evidenciado na sessão
de abertura, que contou, de forma inédita, com a presença conjunta do Presidente da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, do
Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, e do Presidente da
Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso.
O congresso reuniu centenas de associados, tendo sido possível, nos dois dias de trabalhos, encher o auditório Cardeal Medeiros
da Universidade Católica de Lisboa. Para além da excelência das intervenções, viveu-se um ambiente de grande familiaridade que permitiu uma maior aproximação entre todos os presentes31.

31

A ACEGE publicou um livro com as intervenções neste congresso.
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2010

A

15 de abril de 2010 foram eleitos os novos órgãos sociais
para o triénio 2010-2013. Este ato ficou marcado de forma
particular e histórica pela saída de João Alberto Pinto Basto da presidência da direção, ao fim de 15 anos de dedicação total,
15 anos de entrega, comprometimento e dedicação ao projeto de
transformar a então UCIDT numa associação renovada de líderes
empresariais. Na altura, António Pinto Leite, que assumiu a presi-

Assembleia-geral de tomada de posse da direcção nacional da ACEGE, em abril de 2010.
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dência da direção, referiu-se a João Alberto Pinto Basto da seguinte
forma: «[…] resumia tudo o que sentia por ele ao dizer-lhe que ele
tem o dom, que não é muito comum, de ter um coração ao qual um
coração sensível não consegue dizer que não». O novo presidente
assumiu a responsabilidade de liderar uma associação em profundo
crescimento num tempo particularmente exigente e difícil para a sociedade em geral e em especial para as empresas e os empresários.
Como disse na altura o novo presidente da ACEGE, «o nosso papel
tem sido meritório, mas comparado com tudo o que temos para fazer
é muito pouco. Quando penso como empresário, fico satisfeito com
o que a ACEGE tem feito, quando me ajoelho fico perplexo com o que
Deus nos pede».

A

nova direção assumiu como principal linha orientadora
para o seu mandato a continuidade dos projetos nos quais
a ACEGE já se encontrava envolvida nas suas diferentes
vertentes, apostando, contudo, em desenvolver parcerias com as
associações empresariais e lançar um programa específico de responsabilidade social para as PME. Concretiza-se assim uma prioridade já anunciada no seu último congresso de 2009: a de apostar
num investimento relacional com as PME, tanto mais que, por via do
crescimento da ACEGE, elas são hoje uma realidade na associação e
o «coração» da economia portuguesa. A nova direção integra pela
primeira vez, ao fim de 58 anos, uma mulher, a presidente da Pfizer
Portugal, Ana Paula Carvalho.
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E

m 2010 nascem os grupos «Cristo na Empresa», de forma não
programada mas gerada pela necessidade sentida por um conjunto de gestores católicos32 de aprofundar e concretizar os valores e critérios propostos pela doutrina social da Igreja no contexto da
sua vida profissional. Estes pequenos grupos de reflexão e de partilha
mensal sobre a realidade profissional de cada membro, que se reúnem
nas empresas e são acompanhados por um sacerdote, possibilitaram
apoiar definitivamente uma vivência da gestão como missão.
Nesse mesmo ano, realizou-se um encontro de todos os participantes dos grupos «Cristo na Empresa» com o Sr. Cardeal-Patriarca
que teve, para com todos, palavras de estímulo e ânimo, considerando importantíssima esta nova dimensão de serviço da ACEGE no seio
da comunidade empresarial cristã.
Uma experiência que, por ter sido marcante para os participantes iniciais, deu origem a novos grupos, tendo atingido em 2012
cerca de 150 pessoas em 16 grupos. Neste mesmo conceito foram
iniciados grupos com profissionais entre os 25 e os 30 anos, numa
abertura da ACEGE a uma nova dinâmica de relação com o mundo
empresarial.

O

ano de 2010 ficou igualmente marcado pela parceria que a
ACEGE estabeleceu com a CIP – Confederação da Indústria
Portuguesa, no âmbito do Programa de Pagamentos Pon-

O primeiro grupo era constituído por Manuel Cary, João Lino Castro, João
Ribeiro da Costa, João Pedro Tavares, Jorge Líbano Monteiro, Luís Goes, Pedro Rocha e Melo e Rui Diniz, com assistência espiritual do Pe. Diogo Barata.

32
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tuais a Fornecedores, confirmando desta forma que a intervenção da
associação é referência clara para o mundo empresarial português.
Esta parceria viria, em 2011, a reforçar a sua capacidade de
atuação no âmbito do Programa «AconteSer: Liderar com Responsabilidade». No contexto deste programa foram restabelecidas e reforçadas parcerias com novas e importantes redes empresariais, como o
IAPMEI e a APIFARMA, reforçando e alargando o universo de contactos ao nível do mundo empresarial.

Conferência de apresentação do programa AconteSER LIDERAR com Responsabilidade, 13 de setembro de
2011, na MLGTS, com João Almeida Lopes (presidente da APIFARM), António Saraiva (presidente da CIP), Luís
Filipe Costa (presidente do IAPMEI) e António Pinto Leite.
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2012

N

o ano em que comemora os seus 60 anos de existência, a
ACEGE conta com cerca de 1200 associados e está presente
em 15 núcleos regionais, estando fortemente empenhada
no debate em torno do tema «Amor ao Próximo como Critério de
Gestão».
Neste debate destaca-se a publicação do livro de António
Pinto Leite O Amor como Critério de Gestão, que dá conta da peregrinação interior de muitos associados da ACEGE nos anos mais recentes, especialmente os participantes nos grupos «Cristo na Empresa»,
e situa a emergência da palavra amor, com todas as suas letras e com
todos os seus riscos, no ideário empresarial.
A realização do V Congresso Nacional da ACEGE nos dias
1 e 2 de junho na Universidade Católica, em Lisboa, será o início
deste novo desafio com a noção de que «Deus não nos dará descanso, nem físico nem espiritual, enquanto a Economia e as Empresas
não se confrontarem com o Amor. Não de um modo místico ou sentimental, ou à revelia das ciências económicas ou de gestão, mas de
um modo operacional, como Cristo o faria: tratando os outros como
gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles»33.

U
•
33

m enorme desafio que se enquadra plenamente nas características-base que marcam a história da ACEGE desde
1952:

Fidelidade à Igreja e à doutrina social que ela propõe;
Texto de lançamento do congresso destinado aos associados.
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•

Inquietação pessoal dos seus associados no sentido de irem mais
fundo na perceção que têm da sua vida e da sua missão enquanto líderes empresariais cristãos;

•

Noção da sua missão de humanização do mundo económico através da ação de homens transformados capazes de aplicar na sua
ação os critérios do Amor;

•

Independência e autonomia, defendendo sempre aquilo que acredita ser o melhor para o Homem e para a economia;

•

Aposta na qualidade das suas realizações e, nesse sentido, capacidade para constituir equipas de profissionais para as concretizar;

•

Agir à margem da política partidária, sem compromissos e com
desassombro.

E

stas notas terminam com a parte final do discurso de tomada
de posse da nova direção, em maio de 2010: «Somos muitos,
mais de 1050, muita gente boa. Se crescer esta noção de rede,
esta noção de conjunto, esta noção de um corpo que está na sociedade com vocação e capacidade para o bem comum, talvez possamos ousar ter um sonho, o sonho de marcarmos decisivamente as lideranças empresariais em Portugal e, no fim do dia, ouvir dizer àqueles
que dependem dos líderes empresariais: “Acreditamos e confiamos
em vocês!”».
É aqui que estamos.

José Horácio Moura (presidente)
Vitorino Planas Dória (tesoureiro)
Joaquim de Sousa Machado (secretário)
Pe. João Evangelista (cons. eclesiástico)
José Horácio Moura (presidente)
Joaquim Sousa Machado (vice-presidente)
Nuno Pinto Basto (vice-presidente)
Vitorino Planas Dória (tesoureiro)
Coriolano Ferreira (secretário)
Pe. João Evangelista (cons. eclesiástico)

Alfredo Maria de Brito (presidente)
Coriolano Ferreira (vice-presidente)
António Augusto de Carvalho (tesoureiro)
Eduardo Arcanjo de Sá Martha (secretário)
Manuel Morales de Sousa Martins (vogal)
Pe. João Evangelista (cons. eclesiástico)
Eduardo Martins Silva (secretário-geral)

1956 -1960

1960 -1962

Direção Nacional

1953 -1956

Assembleia-Geral

Porto: Eduardo de Almeida Ferreirinha
Famalicão: Manuel João Dias Costa
Coimbra: Joaquim de Sousa Machado
Leiria: João António P. Gonçalves
Lisboa: José Pereira de Athayde

Coimbra: Nuno Pinto Basto (presidente)
Carlos de Figueiredo Nunes (secretário)
Covilhã: Fernando Carneiro (presidente)
Pe. Craveiro da Silva (assistente)
Lisboa: José Pereira de Athayde (tesoureiro)
Leiria: Olímpio Duarte Alves (presidente)
Cónego Amélio Galamba de Oliveira (assistente)
Famalicão: Manuel João Dias Costa (presidente)
Pe. Joaquim Fernandes (assistente)
Porto: Gaspar de Sousa Coutinho (presidente)
Pe. Segismundo de Oliveira Rosa (assistente)

Delegados Regionais
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1966 -1970

1963 -1965

(continuação)

Alfredo Maria de Brito (presidente)

Assembleia-Geral

João Simões de Almeida (presidente)
Alfredo Maria de Brito (vice-presidente)
Figueiredo Nunes (vice-presidente)
Carlos Mascarenhas de Lemos (vice-presidente)
António Luís Sousa Lara
José Pereira Athatyde (tesoureiro)
Pe. João Evangelista (assistente nacional)
José Moreira (secretário-geral)

Comissão executiva
Joaquim de Sousa Machado
António Miranda Veloso
Carlos Figueiredo Nunes
Eduardo Martha
Leopoldo da Cunha Matos
Mário Marques de Almeida
Eduardo Martins Silva (secretário-geral)

Eduardo Ferreirinha (presidente)
Joaquim de Sousa Machado (vice-presidente)
Alfredo Maria Guimarães de Brito
(vice-presidente)
Coriolano Ferreira (vice-presidente)
António Augusto de Carvalho (tesoureiro)
Carlos de Figueiredo Nunes (vogal)
Carlos Mascarenhas de Lemos
Manuel João Garcia Dias da Costa (vogal)
Pe. João Evangelista (assistente nacional)

Direção Nacional

Coimbra: Fernando Urbano
Porto: Almeida Ferreirinha
Delegado Angola: Francisco S. Machado
Delegado Famalicão: João Dias da Costa
Delegado Leiria: João Pinto Gonçalves
Delegado Moçambique: Fernando Frade
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Pedro Teixeira Duarte

1983-1995

Porto: Virgílio Rui Teixeira Lopo; Rui Lacerda
Jorge António Rodrigues Araújo
(secretário-geral)

Aveiro: Manuel Carvalho Bernardes
Coimbra: Joaquim José Barata Portugal
Porto: Joaquim José Prado de Castro

Pedro Coutinho Teixeira Duarte (presidente)
António de Arriaga Mardel Correia
Manuel de Almeida Damásio
António Albuquerque Sousa Lara
Manuel Guerreiro Pereira
Pe. João Evangelista (assistente nacional)

Virgílio Rui Teixeira Lopo
Jorge A. Rodrigues Araújo
António A. Pessoa Monteiro

1978 -1983

António de Arriaga Mardel Correia (presidente)
António Albuquerque Sousa Lara (vice-presidente)
Hermínio Marques Ferreira (vice-presidente)
José Guilherme Almeida e Brito (tesoureiro)
Nuno Guedes (vogal)
Eduardo Cunha (vogal)
Aulácio de Almeida (vogal)
Pe. João Evangelista (assistente nacional)

Coimbra: Fernando Urbano
Porto: Almeida Ferreirinha

António Luís Sousa Lara (presidente)
Jorge Araújo (vice-presidente)
António A. Pessoa Monteiro
António Mardel Correia (secretário-geral)

Aveiro: Rui Ribeiro; Olávio Sereno
e José Eugénio Vinagre
Coimbra: Fernando Urbano
Porto: Almeida Ferreirinha
Delegado Angola: Francisco S. Machado
Delegado Famalicão: João Dias da Costa
Delegado Leiria: João Pinto Gonçalves
Delegado Moçambique: Fernando Frade

Delegados Regionais

1975 -1978

Direção Nacional
José Carlos Mardel Correia (presidente)
António Luís Sousa Lara
António A. Pessoa Monteiro
Pe. João Evangelista (assistente nacional)
José Moreira (secretário-geral)

Assembleia-Geral

1970-1975

(continuação)
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Ruy Lacerda (presidente)
Silvério Martins da Silva (vice-presidente)
João Kramer (secretário)
Amadeu Mesquita Guimarães (secretário)

1998 -2001

2001 -2004

Ruy Lacerda (presidente)
João Kramer (secretário)
Amadeu Mesquita Guimarães (secretário)

Assembleia-Geral

1995 -1998

(continuação)

Mafalda Lacerda (secretária-geral)

Porto: Joaquim Macedo
Mira: Ramiro Marques Mestre
Mafalda Lacerda (secretária-geral)

João Alberto Pinto Basto (presidente)
Virgílio Rui Teixeira Lopo (vice-presidente)
Fernando Magalhães Crespo (vice-presidente)
Jerónimo Campos do Espírito Santo (tesoureiro)
Roque da Cunha Ferreira (secretário)
Bruno Bobone (vogal)
José Luís Chambel da Fonseca (vogal)
Pe. João Evangelista (assistente nacional)
João Alberto Pinto Basto (presidente)
Bruno Bobone (vice-presidente)
Álvaro Cobeira
Pedro Vassalo
João Bandeira
Pe. Mário Rui Pedras (assistente nacional)

Porto: Joaquim Macedo
Mira: Ramiro Marques Mestre
Mafalda Lacerda (secretário-geral)
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João Alberto Pinto Basto (presidente)
Virgílio Rui Teixeira Lopo (vice-presidente)
Fernando Magalhães Crespo (vice-presidente)
Jerónimo Campos do Espírito Santo (tesoureiro)
Roque da Cunha Ferreira (secretário)
Bruno Bobone (vogal)
Joaquim Macedo (vogal)
Ramiro Marques Mestre (vogal)
José Luís Chambel da Fonseca (vogal)
Pe. João Evangelista (assistente nacional)

Direção Nacional
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João Talone (presidente)
João Faustino Bandeira (vice-presidente)
Diogo Mercês de Mello (secretário)
Rodrigo Queiroz e Melo (secretário)

2007 -2010

Conselho fiscal:
Jerónimo Espirito Santo (Presidente)
António Porto Monteiro (Vogal)
Maria Helena Marques de Almeida (Vogal)

João Talone (presidente)
Maria Helena Marques de Almeida
(vice-presidente)
Diogo Mercês de Mello (secretário)
Rodrigo Queiroz e Melo (secretário)

Assembleia-Geral

2004 -2007

(continuação)

João Alberto Pinto Basto (presidente)
Antonio Pinto Leite (vice-presidente)
Francisco Melo e Castro (tesoureiro)
Nuno Fernandes Thomaz (vogal)
José Luís Ramos Pinheiro (secretário)
Pe. Mário Rui Pedras (assistente nacional)
Jorge Líbano Monteiro (secretário-geral)

João Alberto Pinto Basto (presidente)
Bruno Bobone (vice-presidente)
João Bandeira
Pedro Vassalo
Pierre Debourdeau
José Luís Ramos Pinheiro
Pe. Mário Rui Pedras (assistente nacional)
Jorge Líbano Monteiro (secretário-geral)

Direção Nacional

Alentejo: Lourenço Beja da Costa
Algarve: Paulo Lopes
Aveiro: Rui Falcão
Braga: Bento Ferreira
Bragança: Adriano Augusto Diegues
Coimbra: João Paulo da Silva Craveiro
Funchal: José Theotónio
Lisboa/Oeste: Gonçalo Patrocínio
Lisboa: João Alberto Pinto Basto
Porto: Rui Barbosa
S. Miguel/Açores: Francisco Gil
Vila Real: Armando Moreira
Viseu: José Lopes Coelho

Bragança: Adriano Augusto Diegues
Minho: António Barros dos Santos
Vila Real: Armando Moreira
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2010 -2013

(continuação)

Conselho fiscal:
Jerónimo Espírito Santo (presidente)
Filipe Simões de Almeida
João Pedro Tavares

António Horta Osório (presidente)
David Forrester Zamith (vice-presidente)
Ernesto Vieira (vice-presidente)
Teresa Magalhães Crespo Salvador

Assembleia-Geral
António Pinto Leite (presidente)
Nuno Fernandes Thomaz (vice-presidente)
Francisco Melo e Castro (tesoureiro)
João de Mello (vogal)
Armindo Monteiro (vogal)
Ana Paula Carvalho (vogal)
Pe. Mário Rui Pedras (assistente nacional)
Jorge Líbano Monteiro (secretário-geral)

Direção Nacional
Alentejo: Lourenço Beja da Costa
Algarve: Paulo Lopes
Aveiro: Rui Falcão
Braga: Bento Ferreira e Fátima Amorim
Bragança: Adriano Augusto Diegues
Coimbra: João Paulo da Silva Craveiro e Gonçalo
Lobo Xavier
Funchal: José Theotónio
Lisboa Oeste: Gonçalo Patrocínio
Lisboa: João Alberto Pinto Basto
Porto: Rui Barbosa
Ribatejo: António Gonçalves Ferreira
S. Miguel/Açores: Francisco Gil e Ricardo Correia
de Barros
Vila Real: Fernando Novais
Viseu: José Lopes Coelho
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